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ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT
มจพ. คว้าแชมป์โลก “World RoboCup Rescue 2018”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
(มจพ.) เป็นประธานแถลงข่าวแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาทีมหุ่นยนต์
กู้ภัย iRAP ROBOT มจพ. ตัวแทน
ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลก
คว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ หุ ่ น ยนต์ กู ้ ภั ย
ระดั บ โลก และรางวั ล Best in
Class Mobility (รางวัลนวัตกรรม
สมรรถนะการขั บ เคลื่ อ นหุ ่ น ยนต์
ยอดเยีย่ มระดับโลก) จากการแข่งขัน
หุน่ ยนต์กภู้ ยั โลก “World RoboCup
Rescue 2018” เป็นสมัยที่ 8 ให้
มหาวิทยาลัยและสมัยที่ 9 ให้กับ
ประเทศไทย ณ เมืองมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา ระหว่ า งวั น ที่
16-21 มิถุนายน 2561 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 22 ทีม
จาก 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อิหร่าน
สิงคโปร์ ตุรกี เกาหลีใต้ เม็กซิโก และไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สารประดู่แดง

นักศึกษาและอาจารย์
มจพ. คว้า 2 เหรียญเงินจากงาน
th
“46 International
Exhibition of Inventions
Geneva”สมาพันธรัฐสวิส

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัล 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญรางวัลพิเศษ
จากการเข้าร่วมประกวดจัดแสดงผลงานในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ผลงานผลิตภัณฑ์แก้วน�้ำ
อัจฉริยะ โดย ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก อาจารย์ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
และ Special Award จาก President of Taiwan invention association และผลงานระบบช่วยน�ำทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
โดยนายวรุฒ กฤษรุง่ เรือง และนายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม โดยมี อ.ดร.สรเดช
ครุฑจ้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงินในระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ

บุคลากร มจพ. รับรางวัล

ผมู้ ผ
ี ลงานดีเด่นแห่งชาติ
และรองชนะเลิศ UAMC 2018 ดา้ นสร้างสรรค์นวัตกรรม
จาก ปขมท. ประจำ�ปี 2561

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัล
ชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศจากการส่งผลงานวิจยั เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครั้งที่ 7 (The 7th Undergraduate in Applied Mathematics
Conference) UAMC 2018 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง
ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนของอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการ
ประยุกต์ 2) รางวัลชนะเลิศ เรือ่ ง ไม้เท้าและแอพพลิเคชันเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูพ้ กิ ารทางสายตา 3) รางวัลรองชนะเลิศ เรือ่ ง การหาผลเฉลยวิเคราะห์
และผลเฉลยเชิงตัวเลขส�ำหรับระบบสมการอนุพนั ธ์ยอ่ ยไม่เชิงเส้นอันดับ
เศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วยระเบียบวิธี LADM และ LVIM 4) รางวัล
รองชนะเลิศ เรื่อง การตรวจจับการล้มส�ำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยใช้ MATLAB ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
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นายสมศักดิ์ ปามึก วิศวกรช�ำนาญการ สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยศาสตราจารย์
ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล จากการประชุมวิชาการ ปขมท.
หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน
กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยัง่ ยืน” ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ฮอลล์
โรงแรมท็ อ ปแลนด์ พ ลาซ่ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เมื่ อ วั น ที่ 3-4
พฤษภาคม 2561

สารประดู่แดง

มจพ. แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3

อาจารย์รกั นรินทร์ แสนราช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการคลังและกิจการทัว่ ไป เป็นผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อ�ำนวยการกองกลาง และนางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีคุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย ผู้บริหารสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

มจพ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

“ถนนประดูง่ าม ปาล์มสวย”

มจพ. แสดงความยินดี วันสถาปนา
กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ (มจพ.) เป็ น ประธานเปิ ด งานสื บ สานประเพณี
วันสงกรานต์ มจพ. ประจ�ำปี 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป ท�ำบุญผ้าป่า สร้างศาลาปฏิบตั ธิ รรม
วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) พิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน�้ำ
ขอพร อดีตผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหาร มจพ. พร้อมทัง้ ร่วมเล่นน�ำ้ สนุกสนานกับ
ประเพณีสงกรานต์ “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย” ณ บริเวณอาคาร
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
และอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็น
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์
พร้อมทัง้ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด รักษาราชการในต�ำแหน่งอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผูร้ บั มอบ ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
มจพ.
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มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
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มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศลหารายได้
สนับสนุนทีมหุน่ ยนต์กภู้ ยั มจพ. ร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ณ ประเทศแคนาดา
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริบบิ้นเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวรายงาน
เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุน่ ยนต์กภู้ ยั มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุน่ ยนต์
กู้ภัยชิงแชมป์โลก (World RoboCup Rescue 2018) ระหว่างวันที่
16 - 21 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ณ
Blu-O-RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.และ สอวน.

มจพ. จัดงานสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง

ครัง้ ที่ 14 (The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018)

สูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 และ

จัดแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
การใช้ดชั นีชวี้ ด
ั ระดับอุตสาหกรรม 4.0

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 (The 14th Thailand Olympiad
in Informatics 2018) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิม้ มัน่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ
รตะนานุกลู กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
โดยสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธาน ตามทีม่ ลู นิธิ สอวน. ได้จัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
โดยในปีนภี้ าควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มจพ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันที่
19-22 มิถนุ ายน 2561 เพือ่ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ในเดือนกันยายนนี้ ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทราชินี มจพ. เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน
สั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดชั นีชวี้ ดั ระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดย
ได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ขัตติยา ไกรกาญจน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรม คุณชนะ ภูมี Vice PresidentCement and Construction Solution Business บริษัท เอสซีจี
ซีเมนส์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์
รองผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ และอธิการบดี มจพ.
ด� ำ เนิ น รายการโดย ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชานิ น ทร์ จู ฉิ ม
รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันสหกิจศึกษาและอิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
มจพ. โดยมีผเู้ ข้าร่วมฟังเป็นจ�ำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

สารประดู่แดง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มจพ. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ “ESIT 2018”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นวัตกรรม ESIT 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ มจพ. เข้าร่วม
การประชุม ณ โรงแรม JW Marriott เขาหลัก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่
19-22 เมษายน 2561

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. มจพ. จัดประชุมสัมมนาเครือข่าย

จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย หัวข้อ
“EEC กับการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และพลังงานอย่างยัง่ ยืน”

“SMEs ก้าวไกล

ด้วยหัวใจโซเชียล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรอง
อธิการบดี ประจ�ำวิทยาเขตระยอง และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง “SMEs ก้าวไกล
ด้วยหัวใจโซเชียล” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสาร
มวลชนและการตลาด อาจารย์พิเศษประจ�ำคณะบริหารธุรกิจ
มจพ. คุณจุลเทพ บุณยกรชนก เจ้าของธุรกิจผักสลัด (มังกรหยก)
คุณปรมินทร์ ตันวัฒนะ เจ้าของธุรกิจเกี๊ยวซ่า (Kinza gyoza)
ด�ำเนินรายการโดย ดร.รณชาติ บุตรแสนคม ผู้ประกาศข่าว
ช่อง New one ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดการสัมมนาและให้การต้อนรับ
คุณธีรวัฒน์ สุดสุข รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง คุณมนตรี ชนะชัยวิบลู ย์วฒ
ั น์
ทีป่ รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคุณรักษ์พล กังน้อย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
พร้อมด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network
of Thailand : SUN Thailand) ร่วมประชุมเสวนา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด�ำเนินรายการ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนทั่วประเทศ 24 มหาวิทยาลัย สู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 17-18
พฤษภาคม 2561
มจพ.
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มจพ. ลงนามความร่วมมือ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ
ทางวิ ช าการกั บ สถาบั น ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

ขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจือ่ เส้นทางสายไหม
ทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนการจัดท�ำ
แผนงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความ
ร่วมมือ ไทย-จีน” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มจพ. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือ
กับดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสทุ ธิแพทย์ รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนา
งานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ปิตณ
ิ ตั ต์ ตรีวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

มจพ.
ลงนามความร่
ว
มมื
อ
ทางวิ
ช
าการ
กับบริษทั ซีเมนส์ประเทศไทย จ�ำกัด พร้อมเปิด “ศูนย์ฝกึ อบรมแมคคาทรอนิกส์ซเี มนส์”
H.E. Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ
บุ ณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ (มจพ.) กั บ Mr. Dieter Broeckl Senior
Vice President, Siemens Thailand Company Limited
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยทางด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พร้อมเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมแมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์”
ซึ่งเป็นศูนย์แรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
จากบริ ษั ท ซี เ มนส์ ประเทศเยอรมั น ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 4
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2561

6

มจพ.
KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

สารประดู่แดง

อธิการบดี และทีมวิจยั ดาวเทียมแนคแซท

มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ช่วยคิด ช่วยท�ำ” ช่อง 3

ศาสตราจารย์ ดร. สุ ช าติ เซี่ ย งฉิ น อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้า
โครงการ ทีมคณาจารย์ มจพ. อาทิ ดร.พงศธร สายสุจริต
ผูจ้ ดั การโครงการ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสตุ ม์กลุ
ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์ และทีมนักศึกษา นายวสันต์ จันทรโชติ
นายนวรัตน์ วรกุล และนายพลวัฒน์ แผนจบก บันทึกเทป
โทรทัศน์รายการ “ช่วยคิด ช่วยท�ำ” ประเด็น มจพ. พร้อมส่ง
ดาวเทียมแนคแซท ขึ้นสู่วงโคจรกลางเดือนสิงหาคม 2561
โดยมี คุ ณ ศิ ริ บู ร ณ์ ณั ฐ พั น ธ์ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ ณ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561

อาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์

ข่ า วนวั ต กรรม TNN24

อาจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
คอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยนายวรุ ฒ กฤษรุ ่ ง เรื อ งและ
นายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ good morning
new (ข่าวนวัตกรรม) ผลงานระบบช่วยน�ำทางการผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม (Knee Operation Guidance Systems) โดยมี
อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ให้การต้อนรับทีมผู้สื่อข่าว ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มจพ. เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561

มจพ. จัดงานประกวดสิง่ ประดิษฐ์และ
นวัตกรรม มจพ. ประจ�ำปี 2561 KMUTNB

INVENTION & INNOVATION 2018

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจ�ำปี 2561 KMUTNB
INVENTION & INNOVATION 2018 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพทั ธ์
ทวนทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.
กล่าวรายงาน การประกวดและแสดงผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ผลงาน startup ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มจพ. เพือ่ คัดเลือก
ผลงานที่ชนะเลิศส่งเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ และ
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากนักเรียนทัว่ ประเทศ โดยก�ำหนดรูปแบบการจัดงาน “Innovations
towards EECi” เพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก น�ำประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ หอประชุม
ประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
มจพ.
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มจพ. จัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
“วิสาขบูชา พุทธบารมี วิถีไทย” ประจ�ำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สง่ เสริม
พระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธบารมี วิถไี ทย” ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เป็นการเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอนขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้มนั่ คงสืบไป มจพ. ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 35 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมกันจัดงานนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
จ�ำนวน 9 รูป พิธเี วียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
มงกุฎนฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1 / 2541
ไปรษณีย์พระจอมเกล้า

กรุณาส่ง

วัตถุประสงค์
. เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร ความเจริญก้าวหน้า การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การประดิษฐ์คดิ ค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับประชาคม มจพ. ประชาคมมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไปและสาธารณะ

ทีป่ รึกษา : ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซีย่ งฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ อาจารย์รกั นรินทร์ แสนราช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยการคลังและกิจการทัว่ ไป
บรรณาธิการ : นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พนั ธุก์ ลุ ผูอ้ ำ� นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : นางสาวรุ่งนภา ยุทดร, นายสมเกษ จันทร์นาม, นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล, นายบุกเบิก แสงประทุม, นางสาวอัมพร สุระเกษ, นางสาวพัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์
และนางสาวกรรทวรรณ เพลาโสภา
จัดท�ำโดย : กลุม่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กทม. 10800
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